
 )١( نارقلا تابباشتم ةلسلس

 :نارصلا يف تارم عيرأ ؛؛اميحر أروذغ ناك هللا نإ تدرو

 : ءاستلا ةروس يف اهنم يثالث *م*

 ١١[ يبآ| ؛ًاميحر ًاروطغ ناك هللا نإ...مكيلع تمرحإ
 [ ٠١7 ّييآ | ؛ًاميحر ًارومغ ناك هللا نإ هللا رضشغتساو#

 [١؟9 َيِدآأ ؛ًاميحر ًاروذغ ناك هللا نإ...اوعيطتست نلو#

 : بازحألا ةروس يف يعبارلا *م*

 [ <14 ييآ | ءاميحر ًارومغ ناك هللا نإ ... هللا يزجيل#

 اهعيمجق نارملا يف عيرألا هاذه ادع امو

 ؛ اميحر ًاروفغ هللا ناكو /:
 اها هتسوعم_قالتتتا
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 (؟) نارقلا تابباشتم ةلسلس

 : دوه ةروس يك درو

 نيترم ؛انرمأ ءاج املو» | نيترم :؛انرمأ ءاج املفإل

 رسيألا هجولا يف نميألا هجولا يف

 ؛ نارملا يق درو

 4 اعطت الوأرصض » ١> |١ # ارض الو ًاعْمت |

 رسيألا هجولا يف نميألا هجولا يف
 « .... انرضي الو انعفثي / مهري الو مهمفتي 8 ىلع قبطني ١ قبس اه : ةظحالم

 طقف 4« ًاعفن الو ارض / ارض الو ًاعفت طل ىلع قبطني امتإو

 ؛مهرضي الو مهعطتي الامل | ؛((مهعمتي الو مهرضي الامإ
 ٌناَفرُملا ةروس سئوي ةروس

 (  ءاملا ) فرح يف مهنيب طبرلاو ناقرفلا يف ؛ مهعطفتي ١ تمدقت ؛ طباضلا
 كرا ستس مضل رجل
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 (؟5) تارقلا تابناشتم ةلسلس
 ؛ نارمعع لآ ةروس يف درو

 [ ١75 يآ ]| ؛ ميظع باذع مهلو .... إ»

 [ ١ا/ا/ ّييآ | ؛ ميلأ باذع مهلو .... )ل

 | ١/8 ييآ | ؛ نيهم باذع مهلو ... إ)

 نم فرح لكف :؛ ( ماع ) يملك فورح بيترت ظمحا ٠ طباصلا

 ؛ أ ميظع ! نيعلاف ٠ هباشتملل فرح لوأ ربتعي يملكلا هذه

 ؟ نيهم )ب ميملاو . أ ميلأ ١ فلألاو

 : مالسلا ةيلع ىسيع ّيصق يف درو

 ؛( اريط نوكتق اهيف خمنتف » | 4 اريط نوكيف هيف خمتأف )
 ١١١[ ةدئاملا | [ :5 نارمع لآ |

 . اهيف ثينأتلاف ؛ ىثنؤم ةدئاملا ؛ طباضلا

 اهزاهدسوعهك_قددس تا
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 ( 2) نارقلا ٌتابباشتم ةلسلس
 ؛ نارملا يف درو

 ريصملا سئيو» | «ريصملا سئيفإ | ةريصملا سئيلو#
 ل ٍّس ل

 50 ةدحاو ةرم ةدحاو ةرم
 ىمين ام لك 5000

 | 8 تلداجملا | | هالروثلا |

 مارال لش نازعلا قاطو

 ؛ .... مهناميأ دهجح هللاي اومسكأو

 ١- # ماعنألا | ؛ ّييآ مهتءاج نئل .... اومسقأو ١٠١9 |

 "- :! لحتلا | ؛؛ تومي نم هللا ثعبي ال .... اومسقأو 38 [

 "- # رونلا | ؛ نجرخيل مهترمأ ننل .... اومسقأو 57 |

 ؛" رطاف | ؛ ريذن مهءاج نئل ... اومسقأو 9 -؟ |
 (هرا هدحسدع_ه ل11
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 (0) نارقلا ثابباشتم ةلسلس
 : عضاوم + يف نارملا يف درو

 ؛ .... ةدئفألاو راصبألاو عمسلا ):

 ؛ عيارلا عضوملا , اهنم تئالث
 :! نيركشت مكلعل .... عمسلا ) ؛ نوركشت ام اليلق .... عمسلا )

 |78لحتلا | [؟؟ كلملا /5 ةدجسلا /!/4 نونمؤملا|

 | لحتلا | لوطألا ةروسلا يف فلتخملا عضوملا
 ااقكلا.اققكمافقأ مقاس مقتل فقل سا. فق. كمان . مق نق اق قل. ةقكسا تك فق لسا. فق فتك. فت الكا أ فتك. قس قت. ذقت كفك تا قس قنا. ذقن

 ؛؟انؤابآو نحن اذه اندعو دقلإ9 | اذه انؤاباو نحن اندعو دقلإب
 |5486 لمثلا| |84؟ نوتمؤملا|

 لمنلا يف رخأتو نونمؤملا يف [ نحن ] ظفل مدقت
 نونمؤملا يف رخأتو لمنلا يف [ اذه ] ظفل خدقتو

 (( لمتلا اذهو نوتمؤملا نحن )) ؛ تلمجلا هذه ظطحا . اهطبضل
 مراهم هل _يامادتتا



 (1) نارقلا ٌتابباشتم ةلسلس
 ؛ رمورلا ةروس يش درو

 [ ؟١ ّييآ |! ! نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ!

 [ ؟؟ ّصيآ | : نيملاعلل تايآل كلذ يف نإ )

 [ ؟؟ يآ | ُ؛ نوعمسي موقل تايآل' كلذ يف نإ إ#

 | ؟4 ييآ ]| ؛ نولقعي موقل تايآل كلذ يف نإ +

 : يلمحل ادذدِه ططمحاا اهطيضل

 (( لقفاع اي عمساو : ملاع ايركمشت ))

 4... نيفرسملل ْنيز تلذك ٠ | 4... نيرفاكلل نيز كلذحإ
 [١؟سئويا | 1؟؟ ماعتألا |

 ؛ نيفر(س)ملل تملك (س.))ذوي ةروس يف درو ٠ طباضلا
 ( نيسلا ) فرح يف مهنيب طبرلاو

 تراهن تضل _ يانا“ 1

 0305680066 ب ايئوض ةحوسمملا



 (1/) نارقلا ٌتابباشتم ةلسلس
 : عصاوم يف نارقلا يف درو

 ؟ ... يرجي لك رمقعلاو سمشلا رخسو أ

 : عبارلا عضوملا يف فلتخيو : اهتم يثالث يف اهدعب يتأي

 ؛ىمسم لجأ (ىلإ) ... رحسو)» ” ىمسم لجأل ... رخسو )
 | ”9 نامقلا [د رمزلا ١١/ رطاف /" دعرلاا|

 ؛ ييونلا ةروس يف درو

 ؛ ميظعلا زوملا وه كلذإ» | 84 ميظعلا زوطملا كلذ #
 ١11١| مال؟ تيآا (١١٠١/هكجيأ ا

 رسيألا هجولا يف نميألا هجولا يف
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 (/) نارقلا تابباشتم ةلسلس
 : نارقلا يف درو

 [ 31 ةرقبلا | ؛ ... ريكتساو ىبأ سيلبإ الإ

 | " ١ رجحلا | # ... نوكي نأ ىبأ سيلبإ الإ #

 [ 1١7 هط | 4 ... مدآ اي انلقف * ىبأ سيلبإ الإ |
 | 4 ص | «؛ ... ناكو ريكتسا سيلبإ الإ

 ::؛ ريكسسا / ىبأ !: ةرقبلا دروس يش تعمبسجا : طياصضلا

 , هطو رجحلا يتروس يف ؛ ىبأ ١) تدرفناو
 . ص ةروس يف ؛ ربكدسا ١ بدرمتا مك

 ىرخا عضاوم ثالث يف دن هللا رمأل سيلبإ نايصع درو ؛ يتظحالم
 : يشو طفللا ثيح نم فلشت اهتكل

 [ ١١ فارعألا | 4! نيدجاسلا نم نكي مل سيلبإ الإ +

 | 753 مارسألا | 4 انيط تقلخ نمل دجسأأ لاق سيلبإ الإ

 [ ١ فهكلا | 4 هبر رمأ نع قسفف نجلا نم ناك سيلبإ الإ م
 امرا هند ممل_ ديرما



 (1) نارّقلا تايباشتم ةلسلس
 : عضاوم ه يف ناآرقلا يف درو

 ؛ .. هموقت ىسوم لاق ذاو

 , ( موق اي ط اهثم ّيثالخ دعب ىتأ «*
 |3514 ةرقبلا| 4... مكسنأ هتملظ مكنإ موق اي هموقل ىسوم لاق ذاوإ

 [ ٠١ ةدئاملا| ؛... مكيلع هللا ّيمعن اوركذا موق اي هموتقل ىسوم لاق داو

 [د فصلا | «.. يئنوذؤت مل موق اي هموتل ىسوم لاق ذو

 ؛ أ موق اي ١ نم تلخف ّييقابلا نينثالا امأ *م*

 |[ 11 ةرشبلا| 4... مكرمأي هللا نإ هموقل ىسوم لاق ذاو)
 ١[ ميفاربإ] ؛..مكاجنا ذا مكيلع كللا تمعن اوركنا فمونتل يسوم لاق ذاو

 فشحصملا ييادب نم اهبيترت ثيح نم فحسصملا يف تايألا تءاج : طباشلا

 مل ييناثلا / | :4 ةرقبلا | موق اي تنمضت ىلوألا ل يوب يع

 نمضتنت مل يعبارلا / | 2١ ةدئاملا | تتمضت جكلاثلا / |[ ١" ةرقبلا | نمضتت

 ( | : فصلا | تتمخشت ٌُةسماخلا / | 5 ميشاربإ |

 هز هةسم عاوأ_كدنق تلا ال ةدحو يإ ةدحو : ةيماعلا ةجبللاب
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 )١١( نارقلا تابباشتم ةلسلس
 ١ طققف نيعضوم يف نارقلا يف بعللا ىلع وهللا مدقت

 [ 0١ فارعأللا ] ؛ .... ابعلو اوهل مهتيد اوذحختا نيذلا

 [ 51: تويبكنعلا | ؛ .... بعلو وهل الإ ايندلا ةايحلا هذه امو !:

 وهللا ىلع مدعم بعللتاق اضادع امو

 [ اهريغو ..... / ٠١ ديدحلا / ١ ماعتألا | يف امك

 (( توبكنملاو فارعألا يف بعللا ىلع وبللا مدقت .. تونقلاو ركذلا لهأ اي ))

 ؛رخاوم هيف كلطلا ىرتوإ» | هيف رخاوم كلطلا ىرتوإ
 [١؟رطاخا ١4[ لحنلا |

 طبرلاو رطاف ةروس يف ؛؛ هيف * يملك تمدقت : طباضلا

 [ رطا(ف) / هي(ذ) | ١ ءاملا فرح يف مهنيب
 هر هنن هعمأ_جانتتا
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 )١١( نارقلا تابباشتم ةلسلس
 ؛... نيمئاقلاو نيمئاطلل» | 4... نيمكاعلاو نيمئاطللإ

 [ ؟1 حلا | [ ١؟ةهةرقبلا|

 جحلا يف فاكتعا ال: طباضلا
 : ةئاف

 نم هل نورواجملا مه ليقو نوميقملا خارحلا دلبلا لهأ مه نوفكاعلا
 . نورسفملا لوقي امك نولصملا مه نومئاقلاو ءابرغلا
 : عارحلا دلبلا لشهأ ركذ يف قايسلا ءاج ةرقبلا ةروس يفف «ي*

 (ِتاَرَمّثلا ْنِم ُهَلهأ ْقْرَراَو انِمَأ اًدَلَب اَذَه ُلَعجا ّبَر ُميِهاَرْيإ ٌلاَق ِْإَو»
 .نيفكاعلا ركذ عارحلا دلبلا يف نيميقملا ناكسلا بسانف
 ريِجُسْلاَو» :اهلبق لاق هنأل "نيمئاقلا" ركذ دقف جحلا ةروس يف امأ *“

 فقكاعلا لعجف 4ِراَبْلاَو هيف ُفِكاَعْلا ٌءاَوَس سان ُهاَنْلَعَج يِذّلا ٍماَرَحْلا
 ,"نيمئاقلا" لاقف نيفكاعلا درفي نأ بسانملا نم سيلف ؛ءاوس هريغو هيف
 يف فاكتعا ال كلذكو ٠ ,مهريغ نمو نيقكافلا نم اونوكي دق نيمئاقلاو
 .4جحلاب ساّنلا يِف ْنَّدأَو» جحلل ةوعدلا اهيف جحلا ةروسو . جحلا

 امرا تدهس 7



 ( ١ *) نارقلا تابباشتم ةلسلس

 4 55 سانلا كللا دحاؤوي ولو د

 (اهرهظ ىلع كرت ام اوبسك امبإ) | ؛اهيلع كرت ام مهملظبإ
 [ [ةرطاقش | 5١"[ لستلا |

 نيترم ةدحاو نبأ يف رركتي ال ءاظلا فرح : طياضلا

 ؛ اهرهظ ١) عم ؛ مهملظ ١ عمتجت ال يأ

 (؟١ صسقلا | ُك بتيدملا اصقأ نم لجر ءاجو ) -

 ا٠. سا # لجر ينيدملا اصقأ نم ءاجو ف -
 سي ةروس يف :؛ نم ) يملك تمدقت ؛ طباضلا

 ( نيفرح ) فورحلا ددع هباشن يف مهتيب طيرلاو
 تارا هدسعمك_يالنس1
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 ( ١7١ ) نارقلا ٌتابباشتم ةلسلس
 يملتخم عضاوم يف تايآ ثالث انايحأ نآرقلا يف هباشتت : ةدئاف

 نوكت تقيرطلا هذهو ؛(نيفرطلا فلاخي طسولا) ّتفيرطب
 ١ يلثمألا ضعب مكيلاو .فحصملا يفروسلا بيترتل نقفاوم

 | 58 دعرلا | ؛ ... كلبق نم السر انلسرأ دقلو )م
 | 1٠ رمورلا ] 4 ... السر كلبق نم ائلسرأ دّقلو !»

 | 8 رفاغ | ؛ ... كلبق نم السر ائلسرأ دقلو |:

 ثيح نم | مورلا | طسولا يف ىتأ يذلا عضوملا فلتخا ؛ طباضلا

 | رفاغ / دعرلا | نيهباشتملا نيقرطلا نع فحسصملا روس بيترت

 [ ٠١ ماعتألا | ؛ .. قاحف كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو )

 | "" دعرلا | :؛ ... تيلمأاف كلبق نم لسرب ئزهنسا دقلو )

 | 4١ ءايبنألا | ...  قاحف كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو )
 ثيح نم | دعرلا | طسولا يف ىتأ يّدلا عّموملا فلتخا ؛ طبالا

 | ءايبثألا / ماعنألا | نتييباشتملا نيفرطلا نع فحسصملا روس بيترت
 (ه]/ هتانم تال_ان 1



 )١2( تنارقلا تابباشتم ةلسلس

 [55 لحنلا| ؛نوملعت فوسف اوعتمتف مشاتيتآ امي اورفكيل»

 ١1١[ تويكنعلا| ؛نوملعي فوسف اوعتمتيلو مهاتيتآ امب اورفكيل#»
 ١[ ؛ مورلا| ؛توملعت فوسف اوعتمتف مهاتيتآ امب اورهكيلإ

 ثيح نم | توبكنعلا | طسولا يف ىتأ يذلا عضوملا فلتخا ؛ طباضلا

 | مورلا / لحنلا | نيهباشتملا نيفرطلا نع فحصملا روس بيترت

 [11/1/8 فارعألا] ؛ نيمثئاج مهراد يف اوحبصأف يفجرلا ... )

 [14/717 دوها ب نيمثاج مهرايد يف اوحبصأف يحيصلا ... )ا
 |" توبكنعلا| ؛ نيمثاج مهراد يف اوحبصاف يتْفِجرلا ... )

 بيترت ثيح نم [ دوش | طسولا يف ىتأ يذلا ععضوملا فلتخا ؛ طباضلا

 أ توبكنتعلا / قارعألا | نييباشتملا نيقرطلا نع فحسصملا روس

 4+ تزاني)د ول عس م ةحليؤدسلا آل 14 مهراد 8 عم 4 ةقجزلا 9 :رخآ ياش
 ها ةهدسدعن_وانت1



 )١0( نارقلا ٌتابباشتم ةلسلس

 اهتم مكيتآ يلعلإ) | ؛ اهنم مكيتآس !: | :(اهنم مكيتآ يلعلإا
 | ؟ة سصصقلا| | ؟لمثلا | [ ١٠١ هططا

 ؛يدون اهاتأ املف | ؟يدوت اهعاج املفإ | يدون اهاتأ املقأل
 |؟.سصصقلا | 8 لمنلا | | ١١ هطا

 ؛ ( نيفرطلل فلاخم طسولا ) : طباضلا

 روس بيترت ثيح نم طسولا يف ىتأ يلا عضوملا فلنخلا ثيح

 | صصقلا / هط ] نيهباشتملا نيفرطلا نع | لمتلا | فحصملا

 ؛ نيرسخألا مهانلعجف اديك هب اودارأو |
 | ٠١ ءايبتألا |

 - مق اذي ِد اودار ' نيلقسأللا روهاتلعجف اديك كي اودارأف
 | 54 تاطاسلا |

 تا.(ط)اصلا يف ؛ نيل.( فا)سألا ...... اودارا(ف) ١ تدرو ؛ طباشضلا

 ةق  ةس ( ءاضلا ) فرح يف مهتيب طبرلاو



 ١( 1) نارقلا تابباشتم ةلسلس
 رجحلا كاصعي برضا انلقف هموقل ىسوم ىتقستسا ذاو 9

 | ٠١ ةرقيبلا يف | «“ انيع ةرشع اتنثا هنم ترجمناف

 تكاصعي برضا نأ هموق هاقستسا ذا ىسوم ىلإ اتيحوأو
 ١٠١[ فارعألا| ؛؛ انيع ةرشع اتنثا هنم تسجيناف رجحلا

 مالسلا ةيلع ىسوم نم بلطلا ناك | ةرقبلا | ىلوألا ّييآلا يف

 بلطلا ناك | فارعألا | ّييناثلا يفو 4 ىسوم ىقستسا |: ةرشابم

 مظعأ مالسلا هيلع ىسومو « ؛ ةموق هاقستسا ١ ىسوم موق نم
 , لئاسلا ّيلزتمو ردق ىلع باوجلا ىتأف هموق نم تلزنمو افرش

 بلطي راجئنالا نرنقا . ساجبنإلا نم ىوقأ راجتننالا نأ امبف

 . هموق بلطب ساجبنإلا نرتقاو ؛ مالسلا هيلع ىسوم

 اها همس دعقل_ةال1



 ( )/١1 تارقلا تابياشتم ةلسلس
 ؛ ... امثأ اوملعاف متيلوت نإف اورذحاو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو

 | 17 ةنئاملا أ

 ؛ .. امتإف متيلوت نإف لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو )أ
 [ 1؟ نباغتلا |

 ” نيبه رحس الإ اذه نإ مهءاج امل قحلت اورمك نيذلا لاقو
 |؛؟ابسا

 4 نيبم رحس اذه مهءاج امل قحلل اورفك نيذلا لاق )
 | ؛؟ هاقسألا ]

 ؛ ... هب مترفك مث هللا دنع نم ناك نإ متيعرأ لق )
 | 55 تلنعف أ

 ( ... هب مترطكو هللا دنع نم ناك نإ متيمرأ لق )
 | ١١ ظلّقحألا |

 قبسألا بيترتلا تاوذو لوطألا روسلا يف ةدئازلا تاملكلا : طباضلا

 اها همس دعمل_ةلللا



 ( ١/1 نارقلا تابباشتم ةلسلس
 | ١١١ مناي | ٌةروشاياو مكقزرتن نحن قالمإ نم مكدالوأ اولتمت الوإل

 ١[ رشا هكاياو مهقفزرن نحن قالمإ ّييشخ دخ مك دالوأ اولتقت الوز

 ؛ طباضلا

 : ( قالمإ تيشخ / قالمإ نم) ١-
 ميملا فرح مهتيب طيبرلاو . ( م)اعتألا يف ؛ ن(ه) |:

 نيسلاو نيحلا جرخم براكت يف مهنيب طبرلاو ؛ ءارإ(س )الا يف ؛ نيإهاخ )

 : ( مكاياو مهقزرن نحن / مهايإو مكقزرن نحن )ل -؟
 ؛ لللا هةمحر ريثك نبا لاق

 نم مهولتقغت أل :يأ ءرقغلا وه ١» سابع نبا لاف ؛«قالمإ نهإ :ىلاغت هلوقو"

 ييشخ مكدالوأ اولتقت الو ؛ءارسالا ةروس يف لاقو .لصاحلا مكرقش

 .(لبقتسملا يف ينعي) لجألا يف رقثلا نم افوخخ مهولتقت الا يأ ؛قالمإ

 ال يأ .مهب مامتهالل مهقزرب ادبف ؛مكاياو مهقزرن نحن؛ :كانه لاق اذهلو

 ناك املف ييألا هذه يف امأو . هللا ىلع وهف مهقزر ببسب مكرقف نم اوفاخت

 "ملعأ هللاو ءانهش مضألا هنأل ف مهاياو مكقزرت نحنإ ؛لاق الصاح رّشملا
 مر همجسسولل_جحعاحتا
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 ب نآرقلا تاهباشتم يف ةفيطل
 ا ا سم . م“ ا 2 ى |

 رابع رزاَمَو بير فم نكح سذنإت .
 للان وُدني مُكَهآَدَهْساوُعْدآوءوِْهَم نيرون
 "0 َنيِقدصْرْسك نإ

 ةدحاو ةروس ةرقبلا لبقو :4 هلثم نم ةروسب اوتأف »
 3 كَ عر حم رار 2 .* ىلا 0 مام وو سر رع صدع الس

 سم رق له 2 ىف م ل رح 2 يبس 8 يك دك يع

 تا نيِوِددَص متمكن إِهلاأن ود نم مُتعطحسأ نم أوعدأَو

 : دوه ةروس يف هيألا تدرو

 روس رشع دوه لبقو ١:4 هلثم روس رشعب اوتأف 9
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 نآرقلا تاهياشتم يف ةدئاف

 ٠٠٠ «ثر# نيرسخألا دهانلعجف اديك هب اؤداراو ٠

 : اهلبق ام بسانت يشو ءايبنألا ةروس يف نيرسخألا ةملك تدرو
 « نيرسخألا مهانلعجف .............. مكتهلا اورصناو هوقرح اولاق ذ

 هن كلا نكل ؛ نين ميشهاربا قرحب مهتهلا ةرصن اودارا موقلا نا ثيح

 4« اورصناو ١ لباقم « نيرسخألا م١ تتاف ؛ نيرسخألا ميلعجو هيبن رصن

 ١ ة نيلقسألا حمهانلعجف اديك هب اوداراف |صند٠٠,
 ةملك تدرو ١ اهلبق ام بسانت يشقو تافاصلا ةروس يف « نيلفسألا :

 + نيلفسألا مشانلعجف اديك هب اوداراف , ميحجلا يف هوقلاف اناينب هل اونبا اولاق +

 ىلإ هونب يذلا ءانبلا نم خير ميهاربإ ءاقلإ اودارا موقلا نا ثيح
 نيلفسألا يف مش مهلعجو هيبن رصن ُ هللا نكل , رانلا يف لفسالا ,

 تتاف ١ ل ةبسانم « نيلفسألا ١ دوقلاف اًناينب هل اونبا «

 كام صم انل_واقا نا
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 (21) لرمْل) سابع هلام

 ١ مانألا] ( َنوُلِفاَغ اَهْلهَأَو ملظب ىَرْقْلا كِلْهُم 131[
 ٠١ [117دوه ]4 َنْوُحِلصُم اَهْلهَأَو مْلظب ىَرُقْلا َكِلهْيِل

 »» صصتلا] 4 َنوُمِئاَظ اَهْلْهَأَو الإ ىَرَقْلا يِكِلْهُم 59[

 : ةبأشتملا طباض

 .. ةلفاغ نوكت ماعنألاف

 .. حلاص لجر مالسلا هيلع دوهو
 نوراق ملاظلا ةصق اهيف درو صصقلاو

 "0 لم وونست* هلل _ قانا
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 (22) 4لرل) اهات ةلملم
 « ْمكَبَر دنع ْمُكوُجاَحُي ؤأ» | 4ْمُكَبَر نع هي مُكوُجاَحْيِلِ

 [ 73 نارمع لآ ] [ 76 ةرقبلا ]

 4«اًجَوع اَهتوْعْبَت نَمآ نم | 4اًجَوع اَهتوُعُْبُتَو هب نمآ نمط
 [ 99 نارمع لآ ] [ 86 فارعألا ]

 نارمع لآ ةروس ريغ يف ( هب ) ةملك ةدايز : طباضلا

 [ 135 ءاسنلا ]4 هن ٌعاَدهَش طئمَقْلاِب َنيِماَوَق اوُنوُك »

 [8ةدنملا] 4 طم اذهب نيا اونوُ)
 عاسن(سزنلا ةروس يف 4 ط(سإقلاب + ثمدقت ٠ طباضلا

 نيسلا فرح يف مهنيب طبرلاو
 ل[ تحس ضال _ قانا“
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 (23) «) ملِ) اهات لملم
 فسوي ةروس يف تايآلا ةيادب # املف / املو ا» طبض
 : عاطتسملا ردق ريسيتلا لواحأس نكل ٠ الماش احضاو اطباض دجأ مل

 : تايآلا ةيادب يف تارم تس 4 املو ط١ ةملك تدرو

 : مهو ( 13 مقر هجو ) دحاو هجو يف اهنم ةثالث -
 - ©« (68) ثيح نم اولخد املو + - « (65) مهعاتم اوحتف املو ب
 . « (69) فسوي ىلع اولخد املوإ

 4 (94) تلصف املو ١» : ةدحاو الإ 4 املف + اهعيمج هجولا اذه دعب ام -

 : امهو ناتنثا الإ 4 املف ١ٍْب تأدب اهعيمج هجولا اذه لبق ام
 . 2. اهيف سبل الو ةحضاو هذهو 4 (22) هدشأ غلب املو
 ٠ ( املف )ب أدبت ىرخأ ةيآل ةهباشم هذهو 4 (59) مهزهج املو +
 . ( ءافلا لبق واولا )ب اهطبض ناكمإلابو

 لبق اهنم ةعبرأ ؛ تارم عست تايآلا ةيادب 4 املف ١ تدرو : حيضوت
 5 . هجولا اده دعب اهنم هسمخو :؛ ( 243 هجو

 انكر م دسمممل_اهانا 1
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 (24) 4 ملِ) ساراس لملم

 : عضاوم 4 يف نآرقلا يف درو

 ا ضألا يف اوًريس لق #

 ديحولا عضوملا . اهنم عضاوم 3
 4 اوُرظْنا ْمُث ضزألا يف اوُريس لك 4« اوزظناف ضْرألا يِف اوريس لق »

 [ 11 ماعنألا ةروس ] [ 42 مورلا / 20 توبكنعلا / 69 لمثلا ]

 : ةغيصب [ 36 لحنلا / 137 نارمع لأ ] يف دروو

 4 اوُرظناف ضألا يف اوريبمف»
 : ةصالخلا

 # اوُرْظْنا مث ١ ماعنألا يف يتلا الإ ء < اوُرظناف ١ تتأ اهعيمج
 لال ةقا اني
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 (25) هلملِ) ىلاهيائتم هلام
 # ُةَتَمْعَن َمِتيو# # ةتمْغن مّيْيَو »

 ( ميملا حتفب ) ( ميملا مضب ]
 [ 2 حتفلا ةروس ] [ 6 فسوي ةروس]

 حتفلا ةروس يف 4 ٌمتيو ١ حتفلاب : طباضلا

 [ةدرجحلا ةروس] 4 ِنيّدلا مْوَي ىَلِإ َةَنْعَللا َكْيَلَع َنِإَوط
 [ 78 ص ةروس] 3 ِنيذْلا موي ىلإ يتْنْعَل َكْيَلَع ّنِإَو

 « ةنعللا + ةملك اهيفف ؛ لاب ةفّرعم رجحلا : طباضلا

 ص ًةروس يف سكعلاو
 ال 1 يي كلين

 0305680066 ب ايئوض ةحوسمملا



 (26) 4 مِلِ) ىلاهبامس لملم

 [ 126 ةرقبلا ] 4 اًنمآ اَدَلَب اًذه ْلَعْجا ٌبَر ُميِهاَرْبِإ َلاَق ْذِإَو»
 [35 ميهاربا ] 4 اًنمآ َدَلَبلا اَذُه ْلَعْجا ّبَر ُميِهاَرْبإ َلاَق ْذِإَو

 يتلا ةروسلا يف ( لا ) نودي « ادلب + ةملك تدرو : طباضلا
 . ميهاربإ يف سكعلاو ؛ ةرقبلا (لا )ب اهمسإ أدبي

 : هريسفت يف هللا همحر ريثك نبا مامإلا لاق

 ادلب اذه لعجا بر + : ةرقبلا ةروس يف دي هللا لاق )
 هنأل اذه بسانو ء« انمآ ادلب ةعقبلا هذه لعجا : يأ 4 انمآ

 ,لاق ذإو م : ميهاربإ ةروس يف ىلاعت لاقو . ةبعكلا ءانب لبق
 هللاو « هنأل كانه اذه بسانو 4 انمآ دلبلا اذه لعجا بر ميهاربإ
 ( هب هلهأ رارقتساو تيبلا ءانب دعب ايناث ءاعد عقو هنأك « ملعأ

 ( دلبلا ) ةفّرعم اهءانب دعبو ٠ ( ادلب ) ةركن ةبعكلا ءانب لبق يأ
 اه تنسعسا نانا
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 (279 ل ملِ) كاهبائتم لملم
 : عضاوم 4 يف نارقلا يف درو

 « ... يِرْجَي لك َرَمَقْلاَو نسضّنتلا َرْخَسَو »

 لي هيت يي
 : ديحولا عضوملا :اهنم عضاوم 3

 م« ىَمَنُم ِلَجأ ىَلِإ ....ا >< ©« ىّمَسُم ٍلَجأِل .... »
 [ 29 نامقل ] [ 5 سزلا / 13 رطاف / 2 دعرلا ]

 طياضلا «٠

 : نامقل ةروس ( ل )ب تأدب يتلا ةروسلا يف # ىلإ + تدرو

 ىرخألا روسلا يف # لجأ ل ١ تدروو
 هز تفقه 8 نأ _ ن1
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 (28) 4 مل) ىايباع لملم

 اَهيف َنيِدِلاَخ َمُنَهَج ٍباَوْبَأ اوُلْخْذاَف
 [20 لس ةردس]َنيِرَّبَكَتُمْلا ىَوْنَم سنبل

 اَهيف َنيِدِلاَخ َمّنَهَج ٍباَوْبَأ اولُخْدا ليق »
 [ 72 رمزلا ةروس ] 4 َنيِرّبَكَتْمْلا ىَوُتَم َسئنيف

 ريما

 اَهيف َنيِدِلاَخ َمّنِهَج باَوْبَأ اوُلُخذا ١
 [ةهرفغ ةروس] 4 َنيِرَبَكَتْمْلا ىَونَم ننبف

 ا(هراهحس هعدل_11371
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 (29) ل ملِ) ىلاهبائم لملم ْ 2 مس
 ظ ' : [ 164 ةرقبلا ةروس ] يف
 4 اَهتْؤَم َدْعَب ضزألا هب اَيحَأف ءام نم ٍءاَمّملا نم ُهَّللا َلّزنأ اَمَو >
 ظ : [ 65 لحنلا ةروس ] يف

 4 اَهتؤم َدْعَب ضْرأْلا هب اَيْحَأَف ءاَم ٍءامْنملا نم لزنأ ُهَّلاَو >

 ظ : [ 5 ةيثاجلا ةروس ] يف

 4 اَهَتْؤَم َدْعَب ضزألا هب اَيْحأَف قر نِم ٍءامّسلا نم ُهَّللا َلَزنَأ اَمَو »

 : [ 63 توبكنعلا ةروس ] يف

 4 اَهَتْوَم َدْعَب نم ضزألا هب اَيخأف ْءام ٍءاَمّنملا نم ِلُزُن نمط
 ظ : [ 24 مورلا ةروس ] يف

 4 اَهِتْوَم َدعَب َّضْرَألا هب يِبْحُيف َءاَم ٍءاَمملا نِم ُلُرْنُيَو
 مورلا تدرفتو :4 قْرَر ١ٍب ةيئاجلا تدرفت : طباضلا
 « اًهِتْوُم ْدْعَب نم »)ب توبكنعلا تدرفتو ,4 ييخُيف ١)ب

 (قز نع هدأ_ يلام تن 4« اهتوم دعب ضرألا ...» :[ 9 رطاف يف ] : ةظحالم
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 (30) 4] ملِ) ىاهبامم لملم

 [34لنلا] * .... مهب َقاَحَو اولمع اَم ُتاَنّيَنس ْمُهَباصاق *

 [ 48 رمزلا] © .... مهب َقاَحَو اوُبَسَك اَم تاَنّْيَتس ْمُهَل اَذَبَو ©

 [33 ةيثاجلا ]4 .... مهب َقاَحَو اوُلمَع اَم ُتاَنْيَم ْمُهَْل اَذَبَو »

 ثيح نم [ رمزلا ] طسولا يف ىتأ يذلا عضوملا فلتخا : طباضلا

 [ ةيثاجلا / لحنلا ] نيهباشتملا نيفرطلا نع فحصملا روس بيترت

 [232 ةرقبلا] ؟رخآلا مْوَيِلاَو هنلاب ْنِمْؤُي ُمكنم َناَك نه هب ظَعوُي كلذ 2 / 5 ! )هد ءّمفإ جد ايتن نسر

 [2 قالطلا] «ِرخآلا مْوَيْلاَو ِهَّللاِب ُنِمْؤُي ناك نم هب ظَعوُي مُكلَذ »

 قالطلا ةروس يف امأ .4 مُكنم 9 ةرقبلا ةروس عضوم يف داز : طباضلا
 دحاو عضوم يف عمج يتغيص عمتجي الف :4 كلذ ٍؤ يف ( ميملا فرح ) دازف

 هز همم من _وتنطملا
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 هلم لأمم لبا
 كركي بذهب مهو ابا سرا انآ

 ُنينيىِرلأِرثمك اورَمَك َنِلْلكََو ا: وُدَتْمَي
 َنوُلِينَياَلِمَهَف يابن قمح مكب مكب مم ءاَدْنَو ءاَعدالإْعَمْياَل ان

 4 اَنْءاَبآ هْيَلَع اَنْدَجَو ام ْعِبَتَت ْلْب اولاَق :١ [21] نامقل ي
 فرحو «4 اَنْدَجَو ١ نامقل يفو 4 اَنْيقْلأ ا ةرقبلا يف :طبا
 .نامقل ةروس لبق ةرقبلا ةروسو «واولا فرح لبق فلآ

 م ما 71 67 ١ ؟ ح درص د ماص محد صح
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 (32)نارقلا تاهباشتم ةلسلس
 :[ 231 ةرقبلا ةروس ] يف

 4« فوُرغَمب ُنُهوُحّرَس ْؤَأ ٍفوُرْغَمِب نهوُكِبْسأَف *
 :[ 2 قالطلا ةروس ] يف

 « ٍفوُرغمي َّنُهوُفِراَف ؤأ ٍفوُرغَمب نهوكيسأق »
 .قالطلا يف قارفلا :طباضلا

 .... اًرطُم مهْيَلَع انرطمأو +

 [ 58 لمنلا / 173 ءارعشلا ] عت

 ( فارعألا ) لوطألا ةروسلا يف لوطألا عطقملا :طباضلا
 اة مدسمدمال_نتناقلا
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 (33) نارقلا ناهباشنم ةلسلس

 :عضاوم ةتس يف نآرقلا يف درو

 «ُردْقَيَو ُءاَشَي نمِل َقزّرلا ُطْسْنَيإ»
 [12 ىروشلا / 52 رمزلا / 36 ابس / 37 مورلا / 30 ءارسإلا / 26 دعرلا]

 :عضاوم ثالث يف كلذ نع فلتخاو

 : (ِهداَبِع نِمؤ ةدايزب [82 صصقلا ] يف (1)
 8 ُرِدَقَيَو ِهِداَبع ْنِم ْءاَشَي نمل َقْرّرلا طْسْبَي ©

 :4ذل / ِهِداَبِع نمط ةدايزب [ 39 ابس / 62 توبكنعلا ] يف /2)
 « ُهَل ُردَقَيَو هداَبع نم ُءاَشَي نَمِل َقْدّرلا ُطُسْبَي »

 .ةدايز عم ةيناثلاو :ةدايز ريغب ىلوألا ءابس يف ناترم ترركت :ةظحال
1 0/1 
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 مهر هآرقلا تاهباشتم ةلسلس
 [80 ةرثبلا 14 ٌةَدوُدْعُم اَماّيَأ الإ ٌراَلا اَنْئَصُت نل اولاقو »

 [24 نارمع لآ] (تاَدوُدْعُم اَماَيَأ الإ ٌراَنلا اَنممَعَت نل اوُناَق ْمُهْنَأِب كلذ »

 يهو ةرقبلا يف درفملا ثنؤملا مسالا ةغيصب 4 ٌةَدوُدْعُم > ت تتأ :طباضلا

 هةغيصبف 4 َتاَدوُدْعُم » امأ :ةرففلا ثنوفلا هتلالا عرشا كلك

 .سانلا نم ةعامج ينعت ةروسلا ةغيص ةغيصو ؛نارمع لآ يف عمجلا

 :نيهجو ىلع يتات ( مايأ :لثم ) لقعي ال يذلا عمجلا ةفص
 يتأتف ءدرفملا ثنؤملا مسالا ةلماعم ةرات عمجلا لماعي ١ :ةيوغل

 .( ةليمج  ةدودعم ) ةطوبرملا ءاتلاب هتفص
 يتاتف :ملاسلا ثنؤملا عمج ةلماعم ٌةرات عمجلا لماعيو - 0

 .( تاليمج  تادودعم ) ةحوتفملا ءاتلاو فلألاب هتفص

 .تاخسار وأ ةخسار ةدمعأ / تاقهاش وأ ةقهاش لابج :لاثم

 امنإو ؛:ةطوبرم ءاتب هتفص ركذ دارفإلا لاح يف عيطتسن الو
 .( ةدودعم موي ) حصي الو ؛( دودعم موي ) لثم ءءاتلا ريغب

 0 /ت نسسمل_ نلنن* نا
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 (ة5)نآرقلا تاهباشتم ةلسلس

 :[102] ماعنألا ةروس يف

 «ةودبغاَف ٍءْيَش َلُك َقِلاَخ قُم الإ هّلإ ال ْمُكُبَ هلا ْمُكِلَذ >
 :[62] رفاغ ةروس يف

 ١ قف الإ هإ ال ٍءْيَش لك َقِلاَخ مكب ل ْمُكَِذ 4
 :هباشتملا طباض

 :ماعنألا ةروس يف « َوُه الإ ةلإ ل »ديحوتلا ةملك تمدقت

 .4هوُدَبغاف» ةدايز اهيفو

 ١ نارمع لأ ] 5 َن وُملَسُم اَنأي ْذَهْشاَو 52 [

 ::د: عسر (نوُملنُم اننا ذهنشاَو)
 اهراس دسوسماأ_باللا" هلا
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 (ة5)نآرقلا تاهباشتم ةلسلس
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 :ماعنألا ةروس يف « َوُه الإ ةلإ ل »ديحوتلا ةملك تمدقت
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 اهراس دسوسماأ_باللا" هلا
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 مور دارقلا تاهباشتم ةلسلس

 :عضاوم ثالث يف نآرقلا يف درو

 4 َنوُرِفاَك ْمُه ةّرخآلاب مُهَو ١
 [ 7 تلصف - 37 فسوي - 19 دوه ]

 :ديحو عضوم يف اهنع فلتخاو

 * َنوُرِفاَك ةَرخآلاب مهو
 [ 45 فارعألا ةروس ]]

 :هباشتملا طباض

 .فارعألا يف يتلا الإ :4 ْمُهط ةدايزب اهعيمج
 2( نوي
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 37 نارقلا تاغباشتم ةلسلس

 :عضاوم 3 يف نآرقلا يف درو

 4 ْمُهَنْيَب اَيْعَب ُملعلا ُمُهَءاَج ام ِدْعَب نم اّلِإ .... »
 [ 17 ةيثاجلا - 14 ىروشلا - 19 نارمع لآ ]

 :ديحو عضوم يف اهنع فلتخاو

 [ 93 سنوي ] ُمْلعْلا ُمُهَءاَج ْىَّتَح اوُقَلَتْخا اَمْف

 اًيْعَب » ةدايز نودب *# ىّتَح هب سنوي ةروس تدرفنا
 .ةدايزلا عم ؛4 اَم ِدْعَب نم الإ » اهاوس اميفو : ْمُهْنْيَب

 زم انهم كنق تعا
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 (38) د أرقل ا تاهباشتم ةلسلس

 ٍداغ الو ْعاَب َرْيَغ ٌرطضا ٍنَمف * هللا ٍرْيمِل هب لهأ امو »
 ع هللا ّنإ ءهْيَلَع مثِإ الف

 ةَصَمْخَم يِف ٌرْطْضا ِنَمْف ا هب هللا رْيَغِل ٌلهأ اَمَو»
 [3 ةدئاملا ]4 َميِحْر ٌروُفَغ َهّللا ّنِإَف مْكإَل فناَجَتُم َرْيَغ
 دا الو ٍعاَب َرْيَغ ٌرطْضا ٍنَمف * هي هللا رِيْعِل لِهأ ...>

 [ 145 ماعنألا ]4 ٌميِحَر ٌروُفْغ كبَر ّنإَف

 داع الو ٍغاَب َنْيَغ ٌرطْضا ٍنمُف “هي ا ريل لهأ اهو )
 [115 لحنلا ]4 ٌميِحّر ٌروُفْغ َهَّللا نإ

 :( ناولألا قباطت بسح )١ تاهباشتملا طباض
 .اهاوس اميف ترخاتو «ةرقبلا يف ( هبط تمدقت ١-
 .ةدناملا ادع ام اهعيمج يف «ِداَغ اَلَو ْغاَب َرْيَغ> تدرو 5

 «َميِحُر َروُفُع هللا نإ هْيَلَع مثِإ الف ط:ةرقبلا يف ءاج - ل
 « ٌميِحَر ٌروُفْغ هللا ّنِإف ل :لحنلاو ةدئاملا يفو

 4 ْميِحْر َروُْغ َكْبَر نِإَفِ> :ماعنألا يفو
 ع هحس همدأ_وابتع عنا
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 (39:0 أرقلا تاهباشتم ةلسلس

 .:[1] ميهاربإ ةروس يف

 « ٍديِمَحْلا زيزعلا ٍطاَرِص ىلإ ْمِهبَر ِنْذإِب روُثلا ىَلِإ .....»
 :[24] جحلا ةروس يف
 4 ديمخْلا طارص ىلإ اوُدُهَو ٍلْوَقْلا َنِم بّيطلا ىلإ اوُدُهَو ٠

 4 ٍديمخلا زيزغلا ٍطاَرِص ىلإ يِدْهَيَو قحلا َوُه ..... »

 "نيهباشتملا نيفرطلا نع فلتخم طسولا" :طباضلا
 روسلا بيترت ثيح نم طسولا يف ىتأ يذلا عضوملا فلتخا ثيح
 .( ابسو ميهاربإ يتروس ) نيهباشتملا نيفرطلا نع ( جحلا ةروس )

 | تهنئ تعمل 0147-1
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 ممورن ارقلا ناهباشتم ةلسلس
 :[61] سنوي ةروس يف

 يف الو ٍضْرأأْلا يف ِةّرَذ ٍلاَقْتَم نم َكَّبَر نع ُبْزْعَي امو »
 « ِنيِبُم باثك يف الإ َرَبْعَأ الو كلُذ نم َرْعْصَأ الو ءاَعتملا

 | :[3] ابس ةروس يف

 ِضرألا يِف الو تاَواَمّسملا يف ةَرَذ َلاقَِم ُهْنَع ُبْزْعَي ال»
 « ِنيِبُم باتك يف الإ ُرَبْكَأ الَو َكِلُذ نم ُرَغْصْأ الَو

 :فباشتملا طباض

 فرح امهنيب طبارلاو ءإبس يف ( تاوامسلا ) تمدقت - ١

 .درفملا ةغيصب سنوي يفو ؛عمجلا ةغيصب اهيفو ؛نيسلا

 امأ ءءارلا حتفب سئوي ةروس يف :( رغصأ / ريكأ ) -'
 سنوي ةيادب يف ءارلا حتفو ءءارلا مضبف ابس ةروس يف

 .( َرغصأ / ّربكأ ) يف اهيف ءارلا حتفب انركذُت ( َّنلا)
 اهرت ةلنانمال 014761
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